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‘Uitgerekend met Kerst’
Woensdag 19 december 20.00 uur
in ‘De Kopperhof’, Sportweg 25, Hoevelaken
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

website: Josée van der Staak

Josée van der Staak
Met veel plezier mogen we op deze avond in
‘De Kopperhof’ voor de tweede keer Josée van der
Staak begroeten.
Zij is die veelzijdige vrouw die niet alleen
tekentherapie geeft, maar ook teken-taal docente is en
zangeres.
Daarnaast heeft ze een winkeltje en een B&B.

Op deze avond, zo vlak voor de
feestdagen, gaat zij ons een
programma presenteren in
kerstsfeer.
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BESTUURSZAKEN
Zoals u vast al hebt gezien en/of gehoord is er een
nieuw bestuurslid gevonden om een belangrijke
bijdrage te leveren aan de instandhouding en bloei
van onze afdeling van de Vrouwen van Nu.

Het bestuur draagt Terry Oudraad met genoegen
voor, maar de beslissing is aan de
verenigingsleden. Hebt u bezwaar tegen haar
benoeming tot bestuurslid in de jaarvergadering
van januari van het volgend jaar, dan kunt u dit
vóór 1 januari 2019 kenbaar maken aan de
voorzitter van het huidige bestuur, Ruth Westra.
In het decembernummer van
het Ledenblad zit voor u allen
een
nieuwe ledenpas.
Vergeet u niet die te bewaren:
hij kan nuttig zijn/voordeel
opleveren.
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Kerststukjes maken

Greet Luth stelt weer haar huis open voor het
maken van kerststukjes.
Dat zal zijn op woensdag 19 december vanaf 10.00
uur in de Asterlaan 1 in Hoevelaken.
Het is de bedoeling dat de resultaten 's avonds
eerst op de verenigingsavond komen te staan;
hierna neemt de eigenares het stukje mee naar
huis.
Meenemen naar Greet:

een bakje, snoeischaar, groen
Graag opgeven voor het gezellig samen maken van
de kerststukjes bij Greet, tel: 033-2537088
Opgeven vóór 15 december
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Creatieve avond
in
‘De Hobbit’
Negentien dames
waren op deze
woensdagavond
naar de Hobbit
gekomen om
engeltjes te
knutselen.
Betty Jansen had hierin het voortouw genomen.
Zij had het afgelopen jaar zoveel leuke reacties
gekregen over die engeltjes - die aan haar
tas/sleutel hangen - dat het haar een goed idee
leek om die met een grotere groep te maken.

‘zoeken naar de mooiste kralen’
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Betty Jansen,
Marry Gaasbeek en
Anne-lies v.d. Woerd
hadden al veel voorwerk
gedaan.

Aan ons bleef het priegelwerk om van alle kleine
onderdeeltjes zo'n schattig engeltje te maken.

Goed gelukt toch?"
Thera Mulder

foto’s Thera Mulder
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Vrouwen van Nu
Breigroep
21-11-2018
Verkoop artikelen
tijdens
verenigingsavond
Afgelopen 21 november was de verenigingsavond
van de Vrouwen van Nu een groot succes.
Niet alleen door het stamppotbuffet en de gezellige
Dj’s maar ook door de goede reacties op al het
brei- en haakwerk van de Breigroep.
Er was veel belangstelling
voor alle dekentjes,
mutsen, sokken,
omslagdoeken, in Noors
patroon gebreide
handschoenen en vesten,
kussens, olifanten en
engelen.

7

Er werd goed
verkocht en
de opbrengst
is € 282.-

Er werden ook nog tien engeltjes besteld, deze
gaan door Greet en haar handwerkgroep gemaakt
worden.
Het geld wordt
overgemaakt naar Dorcas
en ook de niet verkochte
artikelen gaan naar
Dorcas. Allebei voor hulp
in diverse landen.
Reneke Schoneveld
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Verslag van
21
november
2018

Een bijzonder gezellige namiddag gevolgd door
een ’spetterende’ verenigingsavond. Bij
binnenkomst hoefden de dames alleen maar een
‘vinkje’ achter hun naam te zetten, twee muntjes in
ontvangst te nemen en in de gezellig ingerichte
zaal een plekje te zoeken.
Ruth kon 101 dames welkom heten en legde de
gang van zaken over het verloop van de maaltijd en
de rest van de avond uit.
Eerst een drankje halen en dan langs het
stamppottenbuffet om
op te scheppen. Op het
menu: boerenkool,
zuurkool, hutspot, met
speklapjes, rookworst,
zilveruitjes en
appelmoes. Jammer voor
de laatste “opschepsters”
dat de zuurkool op was.
Het was een gezellige
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maaltijd, waar veel gegeten, gepraat en gelachen
werd. Na afloop van de maaltijd moest de zaal
veranderd worden, maar dat ging prima, want er
was koffie met een chocolaatje en pepernoten.

Bovendien was er de
verkoop van het breiwerk,
dat de dames van de
breigroep voor het goede
doel hadden gemaakt. De
‘brei-tafel’ trok grote
belangstelling, maar wat
ook fijn en mooi was: er
werd goed verkocht.
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Daarna was de beurt aan DJ
Aaltsje
en haar hulpje Sija.
De zaal was inmiddels op hun verzoek in groepen
verdeeld, want er moest een quiz gespeeld worden
Per tafel konden er punten verdiend worden.
Aaltsje liet een muziekfragment horen en per
groep moest er dan een antwoord komen door
opsteken van een disk met A, B of C. of er moest
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een piepje (uit een speelgoedbeest) komen. Sija
controleerde de antwoorden.
Daarna speelde Aaltsje dan het hele nummer en
riep de zaal op tot dansen. Na een wat aarzelend
begin ging de zaal aan het dansen. Hoe meer
nummers er kwamen hoe meer er gedanst en
meegezongen werd. Wat een plezier.
Gelukkig bleef het dak van De Stuw er wel op.
Aan het eind van de show werden de punten
geteld. Tafel 5 werd de winnaar en de dames van
tafel 8 kregen allemaal een ‘briefje van honderd’.
Aaltsje bedankte alle dames voor hun geweldige
inzet.
Daarna kon Ruth deze “spetterende” avond
afsluiten en ons een ‘wel thuis’ wensen.

Foto’s: Marianne Korthorst

Angelique van Essen
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Voor het nieuwe jaar wensen wij
iedereen,
Tijd om van de kleine dingen te
genieten,
Rust om stil te staan bij de mooie
momenten,
Sterkte om tegenslagen te
overwinnen,
Vriendschap om je hart te
verwarmen,
Humor om wat somber is te
kleuren,
Een glimlach om elke dag mee te
beginnen.
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Nieuwjaarsontmoeting
Op donderdag 3 januari vindt onze traditionele
eerste ontmoeting van het jaar plaats.
Deze keer zien we elkaar weer in Rehoboth,
Smalle Streek 4.
Het officiële gedeelte begint om 14.00 uur, de zaal
is open om 13.30 uur. Koffie/thee en iets lekkers
staan dan voor u klaar.
Na afloop van het officiële gedeelte, waarin u veel
informatie over het nieuwe jaar krijgt, hebben we
voor u een drankje en een hapje en een kleine
tentoonstelling van de activiteiten van de
commissies.
De commissieleidsters wordt verzocht om 13.00
uur aanwezig te zijn voor het opstellen van het
materiaal.
Graag tot dan!!!
14

Agenda jaarvergadering Vrouwen van Nu
Datum: woensdag 16 januari 2019
Locatie: Dorpshuis ‘De Stuw’
Tijd:
20:00 uur
1. Opening door de voorzitter, Ruth Westra
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 17 januari 2018
3. Jaarverslag van de secretaris, Jeannette van Driel
4. Financieel verslag en begroting van de penningmeester
Alet Ribot
5. Verslag van de kascommissie
Tonny Hilhorst en Cocky Kroder
6. Benoeming nieuw kascommissielid
7. Bestuursleden herkiesbaar
Jeannette van Driel
8. Bedanken commissieleidsters
9. Rondvraag
10. Afscheid bestuurslid Alet Ribot
11. Aantreden nieuw bestuurslid Terry Oudraad
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NOTUELEN JAARVERGADERING VvN
Datum
Aanwezig:

Woensdag 17 januari 2018 in ‘De Stuw’
Ruth(voorzitter)-Thera(vakantie)-HeleenHenny-Alet -Jeannette(notulen)
Afwezig met kennisgeving:
Secretaris heeft geen berichten ontvangen van afwezigheid
1. Opening door de voorzitter
Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering. Ze legt
uit dat er nieuwe geluidsapparatuur is aangeschaft en dat
de verwachtingen daarvan goed zijn.
2. Vaststellen notulen
jaarvergadering 18 januari 2017
De voorzitter legt uit dat het de bedoeling is om de notulen
van de vorige vergadering zelf uit te printen en mee te
nemen. Er zijn geen bijzonderheden door de leden gemeld
en daarmee zijn de notulen akkoord bevonden.
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3. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris geeft een korte uitleg over het verslag en
bedankt de commissieleidsters in het bijzonder voor de
aanlevering van de jaarverslagen. En meldt tevens dat het
hele verslag binnenkort te lezen is op de website van VvN.
4. Financieel verslag en begroting van de
penningmeester
Allereerst geeft de voorzitter een kort verslag over de te
verwachten subsidie die we mogen besteden in 2018. Er
komt daarna een voorstel vanuit de leden om het bedrag
aan de verenigingsavonden te besteden. Het bestuur neemt
het voorstel mee in het overleg over de besteding van het
bedrag.
Er komt een opmerking over de besteding van de €10 per
lid van een interessegroep in 2017. Geen lid van de groep
dan geen €10.
De voorzitter legt uit dat voor de koffieochtenden in de
zomermaanden ook subsidiegeld is ingezet en daar is
uiteindelijk te weinig belangstelling voor geweest.
De penningmeester geeft een toelichting over de opgestelde
begroting.
Leden geven aan dat het bestuur te voorzichtig is met de
besteding van de gelden, want zonder de subsidie kan er
meer besteed worden aan de verenigingsavonden. Het
bestuur staat open voor suggesties voor de invulling van de
verenigingsavonden.
Er is een vraag over de
mogelijkheid om van het
subsidiegeld een gezamenlijke
maaltijd te organiseren. Het
bestuur gaat het komende jaar
bekijken of we die wens kunnen realiseren.
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5. Verslag van de kascommissie
Bestaande uit Terry Oudraad en Cocky Kroder
Er is een correcte, verzorgde boekhouding aangetroffen en
alles is akkoord bevonden. Alet wordt decharge verleend.
6. Benoeming nieuw kascommissielid
Tonnie Hilhorst is aanvaard als nieuw lid van
kascommissie.
7. Bestuursleden herkiesbaar
Ruth Westra, Thera Mulder en Heleen van Blotenburg
hebben zich herkiesbaar gesteld. Henny van Hoek is
aftredend en niet herkiesbaar. Angelique van Essen is sinds
vorig jaar bestuurslid en gaat de taken van Henny
overnemen.
8. Bedanken commissieleidsters
Meta Kreikamp-Annelies
Eilander-Greetje Rond (niet
aanwezig)-Riane van Roy (niet
aanwezig) en Lieke van der Vos
worden bedankt voor alle
inspanningen van de afgelopen
jaren en ontvangen van de
voorzitter een bloemetje.

9. Rondvraag
Opmerking: zonder ringleiding is er nu goed resultaat van
de nieuwe geluidsapparatuur.
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10. Afscheid oud-bestuurslid Henny van Hoek
De voorzitter bedankt Henny voor haar werkzaamheden in
het bestuur. Op de achtergrond wordt een fotocollage
gepresenteerd. Vervolgens zingt het bestuur Henny toe met
een lied van Joan Baez door Thera voorzien van aangepaste
tekst.
Henny bedankt vervolgens het bestuur voor de plezierige
samenwerking en ontvangt van de voorzitter een
bloemetje.
11. Sluiting
Om 21:00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wordt
de zaal aangepast voor het optreden van het
Smartlappenkoor.

Smartlappenkoor ‘Uit het leven gegrepen’
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Na de pauze is
Nellie Markus
onze gast.

Nellie Markus vertelt het verhaal van twee
weesjongeren Alejandra en José, die leven in een
familiehuis van de NPH (Wereldouders in
Nederland). Een verhaal over armoede, geweld en
troosteloosheid, maar ook over levenslust, hoop en
de kracht van creativiteit.
Markus heeft deze monoloog samengesteld uit
verschillende verhalen van kinderen uit de
kindertehuizen in Mexico, waar zij als (vrijwillige)
dramatherapeut aan verbonden is.

20

Lachyoga
Lachen

is gezond zegt men......
Dat gaan we doen: op dinsdagmiddag 12 februari komt
Alida van Leeuwen naar Hoevelaken om een presentatie
over lachen te geven.
De presentatie begint met een vrolijk doch informatief
gedeelte. Daarna worden een aantal lachoefeningen gedaan.
Deze oefeningen zijn ontwikkeld door een arts, omdat naar
zijn mening lachen te belangrijk is of afhankelijk te zijn van
humor. De oefeningen kunnen zowel staand als zittend op
een stoel worden gedaan.
Dat wordt vast een vrolijke middag!
We zien u graag om 13.30/ 13.45 uur in Rehoboth, Smalle
Streek 4.
Opgave kan op de verenigingsavond of bij
Thera via e-mail op theramulder50@gmail.com
(tot 20 januari 2019)
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Tai chi

Tai chi is een bewegingskunst en wordt beoefend
voor zijn gezondheidsbevorderende
eigenschappen. De nadruk ligt op de interne
beleving en ontwikkeling. De langzame
bewegingen, die vanuit de lage buik en vooral zeer
ontspannen uitgevoerd worden zijn kenmerkend
voor tai chi.
De Volksuniversiteit Hoevelaken is afgelopen
najaar met een cursus gestart.
In januari 2019 zal er een vervolg van 10 lessen
komen. De cursus wordt gegeven in De Hobbit en
is op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Er is plaats voor nieuwe deelnemers.
Belangstellenden kunnen zich melden bij
Annelies Eilander.
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Activiteitenagenda

11 december

19 december

3 januari 2019

8 januari

16 januari

18 januari
12 februari

Stap voor Stap
Huiskamerbijeenkomst

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’
20.00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst’
in
‘De Rehoboth’ Smalle Streek 4,
14.00 uur
Stap voor Stap Middagwandeling
Verenigingsavond
+Jaarvergadering
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00
uur
Breigroep 14.00 uur bij
Fija Fontein
Themamiddag Lach Yoga in
‘Rehoboth’ 13.30 uur info zie
nieuwsbrief

Kopij voor de Nieuwsbrief van februari graag mailen
vóór 24 januari 2019 naar
email: hvanblotenburg@hotmail.com
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Het bestuur
wenst u
heel fijne feestdagen toe
en alle
goeds voor het jaar 2019
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